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مشارکت متولیان در حوزه ترویج علم  و  رضایت مندی از عملکرد آنها:

دیدگاه صاحبنظران حقیقی و حقوقی 
 آزاده حیدری | محمد حسن زاده 

چڪیده

هدف: تحلیل و بررسی میزان مشـارکت متولیـان در ترویـج علـم و 
رضایت مندی از عملکرد آنها از دید صاحبنظران حقیقی و حقوقی حوزه 

ترویج علم.
روش/ رویكرد پژوهش: داده ها توسط تلفیقی از روش های اسنادی- 
کتابخانه ای و پیامیشی گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده ها، 
پرسشنامه محقق ساخته و روش منونه گیری، هدفمند و گلوله برفی بوده 
است. جامعه پژوهش، شامل 30 نفر از صاحبنظران حقیقی و30 نفر 
از صاحبنظران حقوقِی شاغل در نهادهای متولی ترویج علم در کشور 

است. 
یافته ها:   از نظـر »میزان مشارکـت«، تنها »وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری )دانشگاه ها(« و »وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی« 

توانسته اند شاخص »متوسط به باال« را از آِن خود کنند. 
نتیجه گیری:  نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان مشارکت متولیان 
در فرآیند ترویج علم در حد کمی است و همچنین نحوه عملکرد آنها 
نیز رضایت بخش نیست. به  منظور تقویت فرآیند ترویج علم در کشور 
و موفقیت سازوکار ملی آن، میزان مشارکت متولیان ترویج علم باید 

افزایش یابد.
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مقدمه
بزرگترین نتیجه ای که از بررسی موقعیت و رشد علم در جامعه امروز به دست می آید این است 
که علم مهم تر از آن شده است که بتوان آن را تنها در دست دانشمندان یا سیاستمداران رها 
کرد؛ و اگر بخواهیم علم مایه برکت و راحت باشد باید همه مردم دستی در آن داشته باشند 

)برنال، 1356، ج2، ص 394(.
تحقیقات علمي بستر اصلی توسعه همه جانبه، سازندگی و استقالل هر کشوری است. 
شکاف اصلی بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده، ریشه در تفاوت بسترهای تحقیقاتی 
آنها دارد. از یک سو، میزان توجه دولت ها به تحقیقات و بودجه ای که به آن اختصاص 
می دهند، از شاخص های اصلی بها به تحقیقات در جهت توسعه همه جانبه محسوب می شود 
)صبوری، 1381، ص 87(. از سوی دیگر، ابعاد مسئله صرفاً در چارچوب برنامه های دولت 
نیست. ماهیت مسئله پیچیده تر از کمبود چند قانون بوده و به جنبه های فرهنگی، اجتماعی و 
تاریخی اي چون عدم حاکمیت روحیه و فرهنگ علمی در سطح جامعه نیز مربوط می شود 

)ذاکرصالحی، 1381، ص 6(. 
مشارکت مستمر و مؤثر متولیان و دست اندرکاران ترویج علم در کشور، یکی از عوامل 
بسیار مهم و تأثیرگذار بر موفقیت و یا عدم موفقیت سازوکار ملی ترویج علم در یک کشور 
است و بدون برنامه ریزی دقیق، مشارکت هدفمند و تعامل دو و یا چندجانبه متولیان با 

1 . دکرتی کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه آزاد 

اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران

 )نویسنده مسئول( 

Az.heidari@gmail.com 

2. استادیار كتابداری و اطالع رسانی دانشگاه 

تربیت مدرس

hasanzadeh@modares.ac.ir 

مشارکت متولیان در حوزه ترویج علم 
و  رضایت مندی از عملکرد آنها:
دیدگاه صاحبنظران حقیقی و حقوقی 

 آزاده حیدری1 | محمد حسن زاده2
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یکدیگر، طرح ملی راه به جایی نمی برد. بنابراین شناسایی و تحلیل میزان مشارکت متولیان 
و رضایت مندی از نحوه عملکرد آنها، عامل مهمی است که باید مدنظر قرار بگیرد. اما قبل 
از تدوین این سازوکار، بررسی و تحلیل میزان مشارکت و رضایت مندی از عملکرد متولیان 
ترویج علم در کشور ضروری می نمود تا بتوان براساس نتایج حاصل و برمبنای وضعیت 
موجود برنامه ریزی کرد، نقاط ضعف را شناسایی و برطرف، و نقاط قوت را نیزتقویت کرد.

اهمیت این پژوهش در کاربردی بودن آن است. بنابراین ارائه طرحی که بتواند ترویج 
علم را به عنوان اولویتی مهم به مسئوالن معرفی کند، از ضرورت های فعلی کشور است. الزمه 
این امر شناخت همه عوامل مؤثر بر سازوکار ترویج علم است که بررسی میزان مشارکت، 

فعالیت و نحوه عملکرد متولیان نیز از جمله این عوامل هستند. 
با توجه به اهمیت مشارکت متولیان در فرآیند ترویج علم و رضایت مند بودن عملکرد 
آنها، پژوهشی انجام گرفت و طی آن پرسشی اساسی طراحی شد و از 30 نفر از صاحبنظران 
حقیقی و 30 نفر از صاحبنظران حقوقی ترویج علم در کشور پرسیده شد. به دلیل نامشخص 
بودن جامعه پژوهش، از روش هدفمند و سپس گلوله برفی به منظور شناسایی جامعه پژوهش 
استفاده شده است. بدین منظور60 نفر از صاحبنظران حقیقی و حقوقی مورد پژوهش قرار 

گرفتند. این سؤال اصلی )که شامل 2 بخش است( عبارت است از:
میزان مشارکت متولیان در ترویج علم و رضایت مندی از عملکرد آنها، از دید صاحبنظران 

حقیقی و حقوقی در چه وضعیتی قرار دارد؟ 
تعاریف متنوع و متفاوتی از علم و ترویج علم ارائه شده است که در ادامه به تعدادی از 

آنها اشاره می شود.
در بحث های مربوط به ترویج علم در جامعه، به خصوص در مراحل اولیه معرفی این 
موضوع، به طور معمول »علم« به عنوان معرفتی شناخته می شود که به وسیله جامعه علمی 
تولید شود یا مورد تأیید جامعه باشد. این تعریف، البته تعریفی جامعه شناسانه است، نه 
معرفت شناسانه و صرفاً بر این نکته تأکید دارد که این معرفت واجد نوعی حجیت، اعتبار و 

قبول رسمی است )پایا، 1387، ص 27-26(. 
به اعتقاد الریجانی، علم را می توان از دو منظر کاماًل متفاوت موردتوجه قرار داد. گاه 
علم را مجموعه ای از قضایا و تصدیقات می دانیم که غالباً به صحت یا تأیید آن دل بسته ایم، 
در عین اینکه در سیر تحول علوم ممکن است خطای آنها کشف شود. درهرصورت، در 
این نگاه علم را مجموعه ای به هم مرتبط از قضایا می دانیم. در این نگاه فعالیت عالمان و 
قواعد رفتاری آنها هیچ ربطی به علم ندارد، درمقابل ممکن است علم را مجموعه فعالیت های 
پژوهشی عالمان بدانیم. از این منظر، علم صرفاً یک سری قضیه نیست که به دنبال اثبات یا 

آزاده حیدری | محمد حسن زاده
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ابطال آنها باشیم؛ علم، امری با روح و حیات است؛ فعالیت های انسانی است که طبعاً قواعد 
رفتاری مربوط به خود را داراست )علم به معنی »a body of proposition«، درمقابل علم به 

معنای »activity« )الریجانی، 1383، ص 136(.   
از سویی می توان علم را نهادی تعریف کرد که این فرآیندهای شناختی درون آن جریان دارد. 

در این صورت باید بر ویژگی های دیگری تأکید کرد )شارع پور و فاضلی، 1386، ص14(. 
اما عبارت »ترویج علم« معادلی است که از انگلیسی وارد زبان فارسی شده است و با 
مترادف های متعددی نظیر همگانی کردن علم، عمومی کردن علم، اجتماعی کردن علم و غیره 
به کار می رود و اساس همه این واژه ها به این معناست که ما علم را از دایره محدودی فراتر 
ببریم، به نحوی که همه اقشار جامعه نسبت به تولیدات علمی در سطح فهم و درک خود 

آگاهی و بینش داشته باشند )حری، 1384، ص 16(.
اما اصوالً ترویج علم از زمانی آغاز می شود که علم در جامعه به گردش درآید و جنبه عام 
و همگانی یابد. درواقع از این طریق یافته ها و اطالعات علمی که به طور مرتب تولید می شوند 
و بر حجم و تنوع آنها افزوده می شود، در جامعه به طور فعاالنه گسترش و توسعه یافته و بیشتر 
توسط عامه مردم استفاده می شود )انتظاریان و رهنما، 1387، ص 249-250(. امروزه ترویج 
علم ضروری است. ترویج علم باید به نوعی فعالیت جانبی در کنار سایر فعالیت های رسمی 
تبدیل شود چون آموزِش رسمی به تنهایی پاسخ گوی این نیاز نیست )تابش، 1379، ص 8(.

اما مشخصه اصلی مشارکت عمومی، تعامل است. ترویج علم می بایست در همه 
جنبه های کاری، تحصیلی، و زندگی انسانها وارد شود و مهم ترین حامل ترویج فرهنگی3 نیز 
باشد. ترویج علم، دربردارنده دانش علم و روش های علمی است. در دوران انفجار دانش، 
مدیریِت همه جنبه های دانش علمی و فناوری برای یک فرد غیرممکن است، پس به افراد و 
سازمان هایی نیاز است که بتوانند به افراد فعال در حوزه های علمی گوناگون، روح علمی و 

افکار علمی بدمند )جیانمین4، 2005(.
از سوی دیگر امروزه فرآیند ترویج علم و افزایش آگاهی عموم مردم از طرق مختلف 
امکان پذیر است. انتشار مقاالت عامه فهم در مجالت و روزنامه ها، سخنرانی ها و انجام مصاحبه های 
علمی ساده با مطبوعات و مشارکت در برنامه های علمی و ساده رادیویی و تلویزیونی از جمله 
راه های فعالیت در زمینه ترویج علم است )کیویک5، 2005، ص 295(.  به طور خالصه می توان 
گفت که »ترویج علم، تفسیر اطالعات علمی )علم( است که بیشتر برای مخاطب عامه موردنظر 
قرار گرفته است تا مخاطبان متخصص« )نوروزی6، 2008(. در ادامه به چهار مرحله مشارکت 

مردم در فرآیندهای علوم و فناوری از قرن نوزده تاکنون اشاره می شود.
طرح مشارکت مردم در فرآیندهای مربوط به علوم و فناوری، نتیجه طرح و نقشه ای 

3. Cultural popularization

4. Jianmin 

5. Kyvik 

6. Noruzi

مشارکت متولیان در حوزه ترویج 
علم و رضایت مندی از ...
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تاریخی است. اگرچه ردپای پیشقدمان این طرح، به اواخر قرن نوزدهم و به دوران بین دو 
جنگ7 برمی گردد، اما پرسش درباره مشارکت مردم در مباحث مربوط به علوم و فناوری و 

سیاست علمی، تنها به دوران پس از جنگ خصوصاً دهه های 1970م. و 1980م. بازمی گردد. 
تجزیه و تحلیل این سابقه طوالنی، ما را در درک مشکالت پیچیده و منازعات موجود 
کمک می کند. برای این منظور، 4 مرحله از مشارکت مردم در علوم و فناوری را می توان 
متصور شد که هر مرحله بیانگر ارتباطی خاص بین علم، سیاست و دانش افراد غیرمتخصص 

است:
1. ارتباطات دورگه8 در دوران قبل از جنگ جهانی اول؛

2. ارتباطات سیاسی9 در بین دو جنگ؛
3. ارتباطات خودمختار و مستقل10 در دهه های بعد از جنگ جهانی دوم؛ و

4. ارتباطات مشارکتی11 از دهه 1970 تاکنون )لنگویلر12، 2008، ص 189(. 
در بیشتر دوران در قرن نوزدهم، مسئله اجازه مشارکت افراد غیرمتخصص در مباحث 
علمی خیلی رایج نبود. حامیان علم در قرن نوزدهم، نسبت به طبقه بندی شفاف علم افراد 
غیرمتخصص و دانشمند و یا بین دانش علمی، دانش مردمی و دانش مذهبی نگرانی و 
دقت نظر خاصی داشتند و همه موارد را درنظر می گرفتند. اگرچه در دوره »علم تفسیری«13، 
حد و مرز بین علم و عموم مردم بسیار نفوذپذیر بود )شین و وایتلی14، 1985( و علم، خود 
سعی می کرد بنا به درخواست عموم مردم و مخاطبان، مشروعیت خود را بیابد. بدین صورت، 
علم یک عنصر اساسی و محوری و بخشی قابل توجه از طبقه مردم سرمایه دار شد و با توسعه 
مجامع آکادمیک، نمایشگاه ها و موزه های علمی و مانند آن ایجاد شد. تا اواخر قرن نوزدهم، 
حدومرز بین علم و حکومت فائق نیامدنی بود. در نخستین حوزه های علوم اجتماعی15، 
محققان و دانشمندان اغلب ایده های خود را با مسائل سیاسی می آمیختند و اغلب اسلوب 
کاری خود را با اصول سیاسی نزدیک می کردند. تحت این وقایع، با علمی که اغلب از ِجّد 
و جهد سیاسی جدانشدنی بود، مسئله مشارکت غیرمتخصصان همچنان به شکل نقطه کوری 
باقی ماند. از آنجایی که دانشمندان همزمان هم به عنوان سیاستمداران و هم به عنوان شهروندان 
عمل می کردند، نیاز به مشارکت مردم احساس نمی شد. بنابراین نخستین نمونه های مشارکت 
افراد غیرمتخصص، متعلق به سیاستمداران بود، نه مؤسسات علمی و آکادمیک؛ این مؤسسات 
آکادمیک معروف به »اتحادیه مؤسسات رفاهی«16 و »سازمان های بین المللی سیاستگذاری 
اجتماعی«17 بودند )لنگویلر18، 2008، ص 189 - 191(. از سوی دیگر، اهمیت اجتماعی 
فرآیند ترویج علم در قالب های مختلف و از دیدگاه های متفاوت مورد بحث و بررسی قرار 
گرفته است. زمانی که همه جنبه های ترویج علم مورد بررسی قرار می گیرد، مشاهده می شود 

7. Inter- war period

8. Hybrid relationship

9. Politicized relationship

10. Autonomous relationship

11. Participatory relationship

12. Lengwiler

13. Expository science

14. Shinn & Whitely

15. Early social sciences

16. Corporatist welfare institutions

17. International social policy 

organization

18. Lengwiler

آزاده حیدری | محمد حسن زاده
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که دامنه موضوعی ترویج علم کاماًل گسترده است )کید19، 1988، ص 127(.  
اما مسئله مهمی که باید در تمام این مراحل مدنظر قرار بگیرد، مشارکت و تعامل هدفمند 
همه متولیان در گام نخست است. عدم همکاری متولیان، سیاستمداران و سیاستگذاران، 
برنامه ریزان و تصمیم گیران با یکدیگر و با سایر متولیان حوزه علوم و فناوری، نه تنها بر 
سازوکار ملی ترویج علم تأثیر منفی می گذارد، بلکه دیگر نمی توان مشارکت و تعامل خوب 
و فعالی را از شهروندان متوقع شد. بنابراین مشارکت مطلوب متولیان و باال بودن میزان 
رضایتمندی از نحوه عملکرد آنها، باعث تقویت سازوکار ملی ترویج علم در کشور می شود و 
از سوی دیگر مشارکت و تعامل مردمی را نیز به همراه خواهد داشت و این هم افزایی موجب 

توسعه فرآیند ترویج علوم و فناوری در کشور خواهد شد.
در زمینه ترویج علم، در ایران مطالعات و پژوهش های بسیار اندک و معدودی تاکنون 
انجام و یا اجرا شده است؛ خصوصاٌ اینکه هیچ پایان نامه و یا رساله دکتری اي به این موضوع 

نپرداخته است. 
 وصالی و همکاران )1386 الف( در طرح تحقیقاتی خود ابتدا به بررسی جریان سیاست های 
ترویج علم در ایران پرداخته  و سپس با مرور پیمایش های بین المللی درباره فهم عامه از علم 
پیشنهادهایی را ارائه کرده اند. مطالعه مربوط به »جریان سیاست های ترویج علم در ایران« نشان 
می دهد که در سطح کالن سیاستگذاری، توجه بیشتری به علم و آگاهی علمی جامعه می شود 
و لذا مباحث ترویج علم از شأن باالتری برخوردارند، اما در سطوح پایین تر سیاستگذاری و 
همچنین اجرا توجه چندانی به ترویج علم نمی شود. از سوی دیگر حجم سیاست ها در حوزه 
ترویج علم، زیاد نیست و تبدیل حوزه عمومی به بازار مصرف محصوالت فناورانه، هدف 
غایی بیشتر این سیاستگذاری هاست. در این پژوهش قوانین و سیاستگذاری های باالدستی، 

وزارتخانه ها و فعالیت های ترویج علم در کشور مورد مطالعه قرار گرفته است.
 در مطالعه مربوط به »مرور پیمایش های بین المللی درباره فهم عامه از علم« سعی شده 
تا ساختار حمایتی، اهداف، متدولوژی ها، نتایج و شیوه های کاربست نتایج حاصل از این 
پیمایش ها مورد بررسی و موشکافی دقیق قرار گیرد. در این پژوهش، سنجش میزان تمایل و 
عالقه عامه به علم و فناوری، سنجش میزان درک عامه از علم، شناسایی آیتم های گوناگون 
دانش و مواردی از این قبیل در سطح بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده 
محققان این پژوهش، اهداف اندازه گیری فهم عامه از علم و فناوری عبارت از سنجش میزان 
تمایل و عالقه عامه به علم و فناوری، سنجش میزان درک عامه از علم، میزان اعتماد مردم به 

دانشمندان و نحوه نگرش آنها به پیشرفت های علمی و مانند آن است.
 Kidd . 19همچنین وصالی و همکاران )1386ب( در طرح تحقیقاتی خود در 2 جلد، به بررسی 
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سیاست های ترویج علم در کشورهای مورد مطالعه پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که با 
وجود 40 سالی که از شروع فعالیت های مرتبط با ترویج علم به طور جسته گریخته و مبتنی 
بر عالیق فردی در ایران می گذرد، هنوز این مفهوم وارد بخش سیاستگذاری علمی کشورمان 
نشده است. نتایج حاصل نشان می دهد که سابقه تاریخی علم، همزیستی مداوم عموم با علم، 
میزان سرمایه گذاری برای ترویج علم، ارتباطات علمی هم به شکل اجتماعی و هم به شکل 
رسانه ای، نهادهای ترویج علم مانند موزه ها و خانه های علم و غیره، میزان و نوع دخالت 
دولت در ترویج علم، موضوعات اصلی سیاستگذاری ترویج علم هستند. از سویی در کشور 
ایران، دولت به عنوان یک بازیگر مهم و اصلی در سیاستگذاری ترویج و همگانی سازی علم 
نقش دارد و به منظور دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله ناچار است هرچه زودتر و 

سریع تر به آن توجه کند.
همچنین پژوهشی توسط حسن زاده )1388( انجام شده است که در آن عالوه بر بررسی 
وضعیت ابزارها و متولیان ترویج علم در کشور، با تعدادی از صاحبنظران این حوزه نیز 
مصاحبه  شده است. در این پژوهش همچنین مطالعات بین المللی، مطالعه وضعیت ترویج 
علم در کشورهایی همچون آمریکا، چین، انگلستان، ترکیه و آفریقای جنوبی نیز انجام و نتایج 

حاصل از آن ارائه شده است.
به منظور شناسایی و بررسی طرح تحقیقاتی، رساله و پایان نامه خارجی در زمینه ترویج 
علم، اینترنت و پایگاه های اطالعاتی الکترونیکی و تخصصی متعددی جست وجو شد. 
اگرچه مقاالت پژوهشی متنوعی در این زمینه منتشر شده است اما رساله، پایان نامه و طرح 

تحقیقاتی اي با این مضمون یافت نشد.

روش  پژوهش
در گام اول، 3 کشور توسعه یافته )آمریکا، ژاپن و آلمان( و 3 کشور در حال توسعه )چین، 
هند و ترکیه ( که از نظر وضعیت تولیدات علمی در رتبه بندی جهانی ده ساله ESI )از اول 
جوالی 1999 تا اول جوالی 2009( طبق آمار ارائه شده از رشد علمی خوبی به نسبت سایر 

کشورها برخوردار هستند، انتخاب شدند. 
پس از بررسی و مطالعه وضعیت ترویج علم در این کشورها و مقایسه آن با وضعیت 
ترویج علم در کشور ایران، و شناسایی سازمان هایی که باید به این امر بپردازند و اگر می پردازند 
چگونه آن را انجام می دهند، براي شناسایی میزان مشارکت و رضایتمندی از عملکرد متولیان 
ترویج علم، از30 نفر از صاحبنظران حقیقی و 30 نفر از صاحبنظران حقوقی )جمعاً 60 نفر( 
این حوزه با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظرخواهی شد. در این پژوهش صاحبنظران حقیقی 
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صاحبنظرانی هستند که الزاماً در نهاد متولی ترویج علم فعالیت نمی کنند و شخصاً به فعالیت 
در این زمینه اشتغال دارند. این گروه افرادی هستند که یک یا سه شرط زیر را داشته باشند:
1. در حوزه ترویج علم )سیاستگذاری و یا اجرا( دارای تجربه و سابقه فعالیت باشند؛

2. با سازمان ها، نهادها و ارگان های داخل کشور که به نوعی دست اندرکار ترویج علم 
)به هر شکلی و در هر سطحی( هستند آشنا باشند یا همکاری کنند و بتوانند پرسشنامه 

تخصصی اي  که بدین منظور طراحی شده را کامل نمایند؛ و 
3. با راهکارها، بازدارندگان، ابزارها و نقاط قوت و ضعف موجود آشنا باشند و برای 
بهبود وضعیت ترویج علم در کشور، خصوصاً در راستای تدوین سازوکار ملی ترویج علم 

صاحب ایده و فکر باشند.
اما صاحبنظران حقوقی افرادی هستند که در مقامِ مسئول ترویج علم در نهادهای متولی ترویج 

علم فعالیت می کنند، مانند مدیرگروهِ ترویج علم در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 روش گردآوري اطالعات، تلفیقی از مطالعات اسنادی- کتابخانه ای و مطالعات پیمایشی؛ 
و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. به منظور تعیین روایی پرسشنامه از 
نظرات متخصصان و صاحبنظران امر استفاده و با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی پرسش ها 
تأیید شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری »هدفمند و گلوله برفی« است. 
نمونه گیری هدفمند، با درنظر داشتن توانایی افراد در پاسخ گویی به پرسش های پژوهشگر و 

اهداف پژوهش انجام می شود )پاول، 1379، ص111(.

یافته ها
در ادامه به یافته های حاصل از پیمایش نظرات صاحبنظران حقیقی و حقوقی، به صورت جداگانه 

و نهایتاً به بررسی مجموع نظرات هردو گروه اشاره می شود.

بررسی و تحلیل نظرات صاحبنظران حقیقی
در پاسخ به بخش اول پرسش، مبنی بر اینکه »میزان مشارکت و فعالیت کنونی متولیان در راستای 
ترویج و همگانی سازی علم در چه اندازه است؟« از نتایج آزمون تی استیودنت تک نمونه ای برای 

فرض صفر و مقابِل زیر استفاده شد: 
فرض صفر: از دید صاحبنظران میزان مشارکت و فعالیت کنونی هر یک از متولیان در 

ترویج و همگانی سازی علم در حد کمی است. 
فرض مقابل: از دید صاحبنظران میزان مشارکت و فعالیت کنونی هر یک از متولیان در 

راستای ترویج و همگانی سازی علم در حد زیادی است. 

مشارکت متولیان در حوزه ترویج 
علم و رضایت مندی از ...



178
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات | شامره 92 

به زبان آماری فرض صفر و مقابل باال به صورت زیر بیان می شوند: 

                                                                        
نتایج آزمون تی استیودنت تک نمونه ای در جدول 1 نشان می دهد که چون برای تک تک 
متولیان، آماره آزمون از مقدار تی جدول کوچکتر است، لذا فرض صفر آماری با 95 درصد 
اطمینان برای تک تک متولیان پذیرفته می شود. این امر بدین معناست که میزان مشارکت و 

فعالیت کنونی هر یک از متولیان در ترویج و همگانی سازی علم در حد کمی است. 

 انحرافمیانگینپاسخ  گویانمتولیان
معیار

 آماره
t آزمون

 درجه
آزادی

 مقدار تی
نتیجه آزمونجدول

شورای عالی علوم، تحقیقات
 و فناوری )عتف(

تأیید فرض صفر889211/721/  222/862/100-5

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
 - دانشگاه  ها

تأیید فرض صفر106241/711/ 254/962/441-1

مرکز تحقیقات سیاست علمی 
کشور، گروه ترویج علم

تأیید فرض صفر347191/729/ 204/852/159-1

انجمن  های علمی ایران
 )به  ویژه انجمن ترویج علم ایران(

تأیید فرض صفر285/112/544-0/817271/703

تأیید فرض صفر1/233211/721-225/001/902وزارت جهاد کشاورزی

تأیید فرض صفر5/202221/717-233/701/663وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

تأیید فرض صفر333251/708/ 3-264/192/000وزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان
 و آموزش پزشکی

تأیید فرض صفر057201/725/ 215/051/962-1

تأیید فرض صفر748261/706/ 3-274/042/028صدا و سیام

رسانه  های مکتوب
 )اعم از روزنامه  ها و مجالت(

تأیید فرض صفر446241/711/ 254/681/676-2

تأیید فرض صفر422231/714/ 1-244/882/153دانشمندان

تأیید فرض صفر469231/714/ 0-245/292/177خانه  های علم

کانون  های علمی دانش  آموزی
 و دانشجویی

تأیید فرض صفر941221/717/ 234/701/987-1

تأیید فرض صفر973251/708/ 1-264/851/690شهرداری  ها

تأیید فرض صفر518251/708/ 1-264/921/937کتابخانه  ها

تأیید فرض صفر409231/714/ 6-243/001/911فرهنگستان  ها

تأیید فرض صفر217251/708/ 3-264/271/951موزه های علم

تأیید فرض صفر880241/711/ 3-254/041/881منایشگاه  های علم

 نتایج آزمون تی استیودنت تک نمونه ای 

درخصوص میزان مشارکت

 هر یک از متولیان

جدول 1
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در جدول 1، میزان مشارکت هر یک از متولیان مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه 
که مشخص است، خانه های علم با میانگین 5/29 از نظر صاحبنظران حقیقی در رأس همه 
متولیان قرار گرفته است و توانسته باالترین میانگین از نظر میزان مشارکت و فعالیت در حوزه 
ترویج علم را به خود اختصاص دهد. انجمن های علمی به ویژه انجمن ترویج علم ایران با 
میانگین 5/11 در رتبه دوم، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به علت فعالیت-
هایی که در حوزه افزایش دانش عمومی مردم نسبت به علوم پزشکی و سالمت انجام داده 
است، رتبه سوم را با میانگین 5/05 به خود اختصاص داده است. نهاد متولی که از نظر این 
گروه از صاحبنظران، کمترین فعالیت را تاکنون داشته است، شورای عالی علوم، تحقیقات و 
فناوری )عتف( است. با اینکه این شورا می تواند نقش و تأثیر زیادی در فرآیند ترویج علم 
در کشور داشته باشد، اما متأسفانه به دالیل متعدد، خصوصاً عدم برقراری ارتباط با جامعه و 
حتی اطالع رسانی درباره عملکرد، فعالیت ها، نتایج حاصل، کسب بازخوردها و غیره کمترین 

میانگین را به خود اختصاص داده است. 

چارک سوممیانهچارک اولبیشرتین امتیازکمرتین امتیازمتولیان

18367خانه  های علم

110356/5وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  - دانشگاه  ها

18357مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گروه ترویج علم

110356/75انجمن  های علمی ایران )به ویژه انجمن ترویج علم ایران(

18356/25وزارت جهاد کشاورزی

183/557وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

183/556رسانه  های مکتوب  )اعم از روزنامه  ها و مجالت(

29356دانشمندان

283/7556شهرداری  ها

19356کتابخانه  ها

1934/55/25موزه  های علم

192/7545وزارت آموزش و پرورش

18246صدا و سیام

18346کانون  های علمی دانش  آموزی و دانشجویی

192/545منایشگاه  های علم

17335وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

1812/53/5شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف(

181/252/54فرهنگستان  ها

 آماره های توصیفی درخصوص 

میزان مشارکت هر یک از متولیان

جدول  2
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همانگونه که در جدول 2 مشاهده می شود، در میان سازمان های متولی ترویج علم، 
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف( و فرهنگستان ها، باتوجه به مقدار میانه یعنی 
عدد 2/5، کمترین رتبه ها را دریافت کرده اند و درمقابل، خانه های علم با میانه 6 نشان از آن 

دارد که 50 درصد پاسخ گویان به آن رتبه باالتر از 6 داده اند. 
در پاسخ به بخش دوم از پرسش اساسی مطرح شده مبنی بر اینکه »عملکرد متولیان در 
راستای ترویج و همگانی سازی علم تا چه اندازه رضایت بخش است؟« از نتایج آزمون تی 

استیودنت تک نمونه ای برای فرض صفر و مقابِل زیر استفاده شد. 
فرض صفر: عملکرد متولیان ترویج علم چندان رضایت بخش نیست. 

فرض مقابل: عملکرد متولیان ترویج علم رضایت بخش است. 

نتایج آزمون تی استیودنت تک نمونه ای در جدول 3 نشان می دهد که چون برای تک تک 
متولیان مذکور، آماره آزمون از مقدار تی جدول کوچکتر است، لذا فرض صفر آماری با 95 
درصد اطمینان برای تک تک متولیان پذیرفته می شود. این امر بدین معناست که عملکرد 

هیچ یک از دستگاه ها در زمینه ترویج علم رضایت بخش نیست. 
 

میانگینپاسخ  گویانمتولیان
انحراف 

معیار
آماره آزمون

t 
درجه 
آزادی

مقدار تی 
جدول

نتیجه آزمون

شورای عالی علوم، 

تحقیقات و فناوری 

)عتف(

تأیید فرض صفر222/451/792-7/970211/721

وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری - دانشگاه  ها
تأیید فرض صفر244/292/010-2/945231/714

مرکز تحقیقات سیاست 

علمی کشور، گروه 

ترویج علم

تأیید فرض صفر185/002/000-1/061171/740

انجمن  های علمی ایران 

)به ویژه انجمن ترویج 

علم ایران(

تأیید فرض صفر274/932/303-1/295261/706

تأیید فرض صفر2/091211/721-224/592/039وزارت جهاد کشاورزی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی
تأیید فرض صفر233/171/723-6/475221/717

نتایج آزمون تی استیودنت تک نمونه ای 

درخصوص رضایت بخش بودن 

عملکرد متولیان

جدول 3

آزاده حیدری | محمد حسن زاده
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تأیید فرض صفر5/925251/708-263/351/853وزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی
تأیید فرض صفر204/251/970-2/837191/729

تأیید فرض صفر6/253251/708-263/501/631صدا و سیام

رسانه  های مکتوب )اعم 

از روزنامه  ها و مجالت(
تأیید فرض صفر263/691/543-5/973251/708

تأیید فرض صفر3/181221/717-234/092/130دانشمندان

تأیید فرض صفر2/652221/717-234/431/927خانه  های علم

کانون  های علمی 

دانش آموزی و دانشجویی
تأیید فرض صفر244/041/876-3/808231/714

تأیید فرض صفر2/714241/711-254/521/806شهرداری  ها

تأیید فرض صفر2/914251/708-264/352/019کتابخانه  ها

تأیید فرض صفر7/939251/708-262/541/902فرهنگستان  ها

تأیید فرض صفر3/773241/711-253/882/147موزه  های علم

تأیید فرض صفر4/411251/708-263/652/134منایشگاه  های علم

میانگینپاسخ  گویانمتولیان
انحراف 

معیار
آماره آزمون

t 
درجه 
آزادی

مقدار تی 
جدول

نتیجه آزمون

نتایج آزمون تی استیودنت تک نمونه ای 

درخصوص رضایت بخش بودن

 عملکرد متولیان

ادامه جدول  3

مشارکت متولیان در حوزه ترویج 
علم و رضایت مندی از ...
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همانطور که در جدول 3 مشخص است، در پاسخ به پرسش مربوط به تعیین میزان 
رضایت از عملکرد متولیان ترویج و همگانی سازی علم در کشور، میانگین هر یک به شرح 
باال آمده است. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گروه ترویج علم با میانگین 5 باالترین 
میانگین را از نظر میزان رضایت از عملکرد به خود اختصاص داده است. انجمن های علمی، 
به ویژه انجمن ترویج علم ایران با میانگین4/93 و وزارت جهاد کشاورزی با میانگین 4/59، رتبه 
دوم و سوم را از آِن خود کرده اند. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان متولی علمی 
که کارگروهی با عنوان »گروه ترویج علم« دارد، توانسته بیشترین میزان رضایتمندی این گروه 
از صاحبنظران را به خود اختصاص دهد. شورای عالی عتف همچنان به عنوان نهاد متولی که 
کمترین رضایت نسبت به عملکرد آن ابراز شده، آخرین گزینه جدول رده بندی است و میزان 
رضایت از آن همانند میزان مشارکت آن، از نظر صاحبنظران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد 

و با میانگین 2/45 کمترین میانگین را در بین سایر متولیان به خود اختصاص داده است. 

چارک سوممیانهچارک اولبیشرتین امتیازکمرتین امتیازمتولیان

2835/57مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گروه ترویج علم

1834/56/25وزارت جهاد کشاورزی

1834/55/75وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

19356انجمن  های علمی ایران )به  ویژه انجمن ترویج علم ایران(

18356شهرداری  ها

192/2545وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  - دانشگاه  ها

172/7545رسانه  های مکتوب)اعم از روزنامه  ها و مجالت(

19246دانشمندان

18346خانه  های علم

18346کانون  های علمی دانش  آموزی و دانشجویی

19345کتابخانه  ها

17234وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

18234وزارت آموزش و پرورش

17235صدا و سیام

آماره های توصیفی درخصوص

 رضایت بخش بودن

 عملکرد متولیان

جدول 4

آزاده حیدری | محمد حسن زاده
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همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، در میان متولیان ترویج علم، شورای 
عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف( و فرهنگستان ها، باتوجه به مقدار میانه یعنی عدد 
2، پنجاه درصد از پاسخ گویان میزان مشارکت آن را در حد کم ارزیابی کرده اند )امتیاز کمتر 
از 2 داده اند(. از طرفی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گروه ترویج علم، با میانه 5/5 

بیشترین میانه را از آِن خود کرده است. 

بررسی و تحلیل نظرات صاحبنظران حقوقی 
همانگونه که قبالً نیز اشاره شد، در این پژوهش عالوه بر30 نفر از صاحبنظران حقیقی، 30 نفر 
از صاحبنظران حقوقی شاغل در نهادهای متولی ترویج علم در کشور نیز شناسایی و نظرات 
آنها مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. در ادامه به تحلیل و بررسی نظرات این افراد 

درباره پرسش اساسی پژوهش اشاره می شود.
در پاسخ به بخش اول پرسش، مبنی بر اینکه »میزان مشارکت و فعالیت کنونی متولیان 
در راستای ترویج و همگانی سازی علم در چه اندازه است؟« از نتایج آزمون تی استیودنت 

تک نمونه ای برای فرض صفر و مقابل زیر استفاده شد: 
فرض صفر: میزان مشارکت و فعالیت کنونی هر یک از متولیان در ترویج و همگانی سازی 

علم در حد کمی است. 
فرض مقابل: میزان مشارکت و فعالیت کنونی هر یک از متولیان در راستای ترویج و 

همگانی سازی علم در حد زیادی است. 
نتایج آزمون تی استیودنت تک نمونه ای در جدول 5 نشان می دهد که چون برای تک تک 
متولیان، آماره آزمون از مقدار تی جدول کوچکتر است، لذا فرض صفر آماری با 95 درصد 
اطمینان برای تک تک متولیان پذیرفته می شود. این امر بدین معناست که میزان مشارکت و 

فعالیت کنونی هر یک از متولیان در ترویج و همگانی سازی علم در حد کمی است. 

19235/5موزه  های علم

19235منایشگاه  های علم

18123شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف(

18123فرهنگستان  ها

چارک سوممیانهچارک اولبیشرتین امتیازکمرتین امتیازمتولیان

آماره های توصیفی

 درخصوص رضایت

بخش بودن عملکرد متولیان

ادامه جدول  4

مشارکت متولیان در حوزه ترویج 
علم و رضایت مندی از ...
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میانگینپا سخ  گویانمتولیان
انحراف
 معیار

آماره 
t آزمون

درجه 
آزادی

مقدار تی 
جدول

نتیجه آزمون

شورای عالی علوم، تحقیقات 
و فناوری )عتف(

تأیید فرض صفر254/042/835-2/575241/711

وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری - دانشگاه  ها

تأیید فرض صفر285/642/6830/282271/703

مرکزتحقیقات سیاست علمی 
کشور، گروه ترویج علم

تأیید فرض صفر255/362/196-0/319241/711

انجمن  های علمی ایران 
)به  ویژه انجمن ترویج علم 

ایران(
تأیید فرض صفر254/922/613-1/110241/711

تأیید فرض صفر2/534261/706-274/412/241وزارت جهادکشاورزی

وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی

تأیید فرض صفر303/701/579-6/244291/699

تأیید فرض صفر295/212/0590/766281/701وزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی

تأیید فرض صفر305/702/4520/447291/699

تأیید فرض صفر0/303281/701-295/382/145صداوسیام

رسانه  های مکتوب
 )اعم از روزنامه  ها و مجالت(

تأیید فرض صفر295/072/069-1/122281/701

تأیید فرض صفر0/393271/703-285/322/405دانشمندان

تأیید فرض صفر1/639251/708-264/732/393خانه  های علم

کانون  های علمی
 دانش  آموزی و دانشجویی

تأیید فرض صفر274/782/225-1/687261/706

تأیید فرض صفر2/313271/703-284/612/043شهرداری  ها

تأیید فرض صفر0/733271/703-285/212/061کتابخانه  ها

تأیید فرض صفر3/009291/699-304/132/488فرهنگستان  ها

تأیید فرض صفر2/590261/706-274/302/415موزه  های علم

تأیید فرض صفر1/774271/703-284/642/556منایشگاه  های علم

نتایج آزمون تی استیودنت

 تک نمونه ای در خصوص

 میزان مشارکت هر یک از متولیان

جدول 5

آزاده حیدری | محمد حسن زاده
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همانطور که در جدول 5 مشخص است، »وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«، 
توانسته با میانگین 5/70 در صدر جدوِل میزان مشارکت و فعالیت در زمینه ترویج و 
همگانی سازی علم از نظر صاحبنظران حقوقی قرار بگیرد. همچنین »وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری )دانشگاه ها(« و »صدا و سیما« نیز در رتبه دوم و سوم جای گرفته اند. 

همانگونه که در جدول 6 مشاهده می شود، درمیان متولیان ترویج علم، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف(، باتوجه به مقدار میانه یعنی 

چارک سوممیانهچارک اولبیشرتین امتیازکمرتین امتیازمتولیان

شورای عالی علوم، تحقیقات
 و فناوری )عتف(

110137

وزارت علوم، تحقیقات
 و فناوری - دانشگاه  ها

11036/57

 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،
گروه ترویج علم

110457

انجمن  های علمی ایران
 )به  ویژه انجمن ترویج علم ایران(

110357

19246وزارت جهاد کشاورزی

172/7535وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

18457وزارت آموزش و پرورش

 وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی

1946/57/25

110466صدا و سیام

رسانه  های مکتوب )اعم
 از روزنامه  ها و مجالت(

1103/556

210357دانشمندان

19356/25خانه  های علم

کانون های علمی
 دانش  آموزی و دانشجویی

29347

19346شهرداری  ها

29457کتابخانه  ها

19246/25فرهنگستان  ها

110245موزه  های علم

1102/254/56/75منایشگاه  های علم
آماره های توصیفی میزان مشارکت

 هر یک از متولیان 

جدول 6

مشارکت متولیان در حوزه ترویج 
علم و رضایت مندی از ...
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عدد 3، نشان از آن دارد که پنجاه درصد از پاسخ گویان میزان مشارکت این نهاد متولی را در 
حد کم ارزیابی کرده اند )امتیاز کمتر از 3 داده اند(. 

در پاسخ به بخش دوم از پرسش اساسی مطرح شده مبنی بر اینکه عملکرد متولیان در 
راستای ترویج و همگانی سازی علم تا چه اندازه رضایت بخش است، از نتایج آزمون تی 

استیودنت تک نمونه ای برای فرض صفر و مقابل زیر استفاده شد. 
فرض صفر: عملکرد متولیان ترویج علم چندان رضایت بخش نیست. 

فرض مقابل: عملکرد متولیان ترویج علم رضایت بخش است. 

نتایج آزمون تی استیودنت تک نمونه ای در جدول 7 نشان می دهد که چون برای تک تک 
متولیان، آماره آزمون از مقدار تی جدول کوچکتر است، لذا فرض صفر آماری با 95 درصد 
اطمینان برای تک تک متولیان پذیرفته می شود. این امر بدین معناست که عملکرد هیچ یک از 

دستگاه ها در زمینه ترویج علم رضایت بخش نیست. 

میانگینپاسخ  گویانمتولیان
 انحراف
معیار

 آماره
t آزمون

 درجه
آزادی

 مقدار تی
جدول

نتیجه آزمون

 شورای عالی علوم،

تحقیقات و فناوری )عتف(
تأیید فرض صفر243/252/270-4/856231/714

 وزارت علوم، تحقیقات و

فناوری - دانشگاه  ها
تأیید فرض صفر274/632/133-2/120261/706

 مرکز تحقیقات سیاست

 علمی کشور،

گروه ترویج علم

تأیید فرض صفر254/561/981-2/373241/711

 انجمن  های علمی ایران

 )به  ویژه انجمن ترویج

علم ایران(

تأیید فرض صفر254/442/083-2/544241/711

تأیید فرض صفر3/819241/711-253/842/173وزارت جهاد کشاورزی

وزارت فرهنگ و

 ارشاد اسالمی
تأیید فرض صفر283/041/503-8/678271/703

تأیید فرض صفر4/397271/703-284/001/805وزارت آموزش و پرورش

 وزارت بهداشت، درمان و

آموزش پزشکی
تأیید فرض صفر295/072/463-0/942281/701

تأیید فرض صفر3/422281/701-294/341/818صداوسیام

 رسانه  های مکتوب )اعم از

روزنامه  ها و مجالت(
تأیید فرض صفر294/341/857-3/350281/701

 نتایج آزمون تی استیودنت تک نمونه ای 

درخصوص رضایت بخش بودن

 عملکرد متولیان

جدول  7

آزاده حیدری | محمد حسن زاده
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همانطور که در جدول 7 مشخص است، رضایت بخشی عملکرد وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی از نظر صاحبنظران حقوقی، بهتر از سایر متولیان است. فرهنگستان ها، 
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف( و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سه نهاد 
متولی هستند که هم در میزان مشارکت و هم در میزان رضایتمندی در عملکرد، در کمترین 

رتبه قرار دارند. 

تأیید فرض صفر1/068251/708-264/922/756دانشمندان

تأیید فرض صفر1/985251/708-264/542/470خانه  های علم

 کانون  های علمی

دانش  آموزی و دانشجویی
تأیید فرض صفر274/372/041-2/876261/706

تأیید فرض صفر2/771271/703-284/392/114شهرداری  ها

تأیید فرض صفر1/161271/703-285/042/117کتابخانه  ها

تأیید فرض صفر4/417271/703-283/502/396فرهنگستان  ها

تأیید فرض صفر2/600231/714-244/082/669موزه  های علم

تأیید فرض صفر2/257261/706-274/302/771منایشگاه  های علم

میانگینپاسخ گویانمتولیان
 انحراف
معیار

 آماره
Tآزمون

 درجه
آزادی

 مقدار تی
جدول

نتیجه آزمون

 نتایج آزمون تی استیودنت تک نمونه ای 

درخصوص رضایت بخش بودن

 عملکرد متولیان

ادامه جدول  7

مشارکت متولیان در حوزه ترویج 
علم و رضایت مندی از ...
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همانطور که جدول 8 نشان مي دهد، گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی 
کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کتابخانه ها باالترین میانه را به خود 

اختصاص داد ه اند. 
بررسی مجموع نظرات صاحبنظران حقیقی و حقوقی ترویج علم درباره میزان مشارکت متولیان و 

رضایتمندی از عملکرد آنها

در این بخش مجموع یافته های پژوهش در قالب جداول ارائه می شود. بدین منظور، 
میانگین امتیازات هر یک از دو گروه صاحبنظران حقیقی و حقوقی براساس طیف 6 تایی لیکرت 

به 6 حالت زیر تقسیم بندی شدند: 

متولیان
کمرتین 

امتیاز
بیشرتین 

امتیاز
میانهچارک اول

چارک 
سوم

18134/75شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف(

29347وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )دانشگاه  ها(

18356مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گروه ترویج علم

19346انجمن  های علمی)به  ویژه انجمن ترویج علم ایران(

18245/5وزارت جهاد کشاورزی

17234وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

18345وزارت آموزش و پرورش

19357وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

19345/5صدا و سیام

29346رسانه  های مکتوب )اعم از روزنامه  ها و مجالت(

1924/58دانشمندان

1933/56/5خانه  های علم

19345کانون  های علمی دانش  آموزی و دانشجویی

19346شهرداری  ها

193/2557کتابخانه  ها

191/2534/75فرهنگستان  ها

19236/75موزه  های علم

19237منایشگاه  های علم

 میانگین امتیازات

بین 1 تا 2/5

 میانگین امتیازات

بین. 2/51 تا 4/5

 میانگین امتیازات

بین 4/51 تا 5/5

 میانگین امتیازات

بین 5/51 تا 6/5

 میانگین امتیازات

بین 6/51 تا 8/5

 میانگین امتیازات

بین 8/51 تا 10

پایینخیلی پایین
 متوسط رو به

پایین
خیلی باالباالمتوسط رو به باال

 آماره های توصیفی در خصوص

 رضایت بخش بودن عملکرد متولیان

جدول  8
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متولیان
رضایت بخشی عملکردمیزان مشارکت

صاحبنظران 
حقوقی

صاحبنظران 
صاحبنظران کلحقیقی

حقوقی
صاحبنظران 

کلحقیقی

شورای عالی علوم، تحقیقات
 و فناوری )عتف(

2/87خیلی کمکم3/49پایینپایین

وزارت علوم، تحقیقات
 و فناوری -  دانشگاه  ها

4/47کممتوسط به پایین5/32متوسط به پایینمتوسط به باال

مرکزتحقیقات سیاست علمی 
کشور، گروه ترویج علم

4/74متوسط به پایینمتوسط به پایین5/13متوسط به پایینمتوسط به پایین

انجمن  های علمی ایران )به  ویژه 
انجمن ترویج علم ایران(

4/69متوسط به پایینکم5/02متوسط به پایینمتوسط به پایین

4/19متوسط به پایینکم4/67متوسط به پایینپایینوزارت جهاد کشاورزی

وزارت فرهنگ و
 ارشاد اسالمی

3/10کمکم3/70پایینپایین

3/69کمکم4/73پایینمتوسط به پایینوزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان
 و آموزش پزشکی

4/73کممتوسط به پایین5/43متوسط به پایینمتوسط به باال

3/95کمکم4/73پایینمتوسط به پایینصداوسیام

رسانه  های مکتوب
 )اعم از روزنامه  ها و مجالت(

4/04کمکم4/89متوسط به پایینمتوسط به پایین

4/53کممتوسط به پایین5/12متوسط به پایینمتوسط به پاییندانشمندان

4/49کممتوسط به پایین5/00متوسط به پایینمتوسط به پایینخانه  های علم

کانون  های علمی 
دانش  آموزی و دانشجویی

4/22کمکم4/74متوسط به پایینمتوسط به پایین

4/45متوسط به پایینکم4/72متوسط به پایینمتوسط به پایینشهرداری  ها

4/70کممتوسط به پایین5/07متوسط به پایینمتوسط به پایینکتابخانه  ها

3/04متوسط به پایینکم3/63پایینپایینفرهنگستان  ها

3/98کمکم4/28پایینپایینموزه  های علم

3/98کمکم4/36پایینمتوسط به پایینمنایشگاه  های علم

میزان مشارکت و رضایت بخشی عملکرد

 هر یک از متولیان در ترویج علم از دید 

صاحبنظران حقیقی و حقوقی

جدول  9
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همانطور که در جدول 9 مشخص شده است، میزان مشارکت و رضایت بخشی عملکرد 
هر یک از متولیان در ترویج و همگانی سازی علم از دید صاحبنظران حقیقی و حقوقی مورد 
بررسی قرار گرفته است. جدول 9 نشان می دهد که از نظر »میزان مشارکت«، فقط »وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری )دانشگاه ها(« و »وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی« 
توانسته شاخص »متوسط به باال« را از آِن خود کنند که البته تنها از دید صاحبنظران حقوقی 
این دو نهاد متولی توانسته اند این رتبه را کسب کنند. میزان مشارکت سایر متولیان از دید 
صاحبنظران حقیقی و حقوقی، با شاخص هایی همچون »پایین« و »متوسط به پایین« مواجه 
شده اند که این اصاًل قابل توجیه نیست. میزان مشارکت سازمان ها در فرآیند ترویج علم باید 
در حد مطلوبی قرار بگیرد تا بتوان سازوکار ملی ترویج علم را به خوبی هدایت کرد، اما از 
نظر میزان رضایت از عملکرد، بهترین شاخص کسب شده، شاخص »متوسط به پایین« است. 
برای موفقیت سازوکار ترویج علم میزان مشارکت و رضایت بخشی از عملکرد متولیان، 

ترویج علم باید افزایش یابد. 

نتیجه گیری
در حال حاضر تدوین سازوکار ملی برای ترویج علم در کشور از ضروریات است. به منظور 
ترسیم دقیق و صحیح این سازوکار عوامل متعددی باید مورد پژوهش و بررسی قرار بگیرد 
که یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار، میزان مشارکت متولیان و میزان رضایتمندی از نحوه 

عملکرد  آنهاست.
باتوجه به شرایط بومی کشور، نیازها و چالش ها، نقاط قوت و ضعف، توانمندی ها 
و امکانات و غیره می توان به بهترین نوع سیاستگذاری اندیشید و برای آن برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری کرد و نقشه جامعی را نیز برای آن ترسیم کرد. سیاستگذاری برای ترویج علم در 
کشور باید به گونه ای باشد که ضمن جلب مشارکت فعال مردم و نهادهای مردمی، دولتمردان 
و قانون مداران کشور نیز در روند جاری مشارکت و از آن حمایت کنند و فرآیند اجرای 
برنامه های ترویج علم را نیز تسهیل نمایند در عین حال که می توانند با امکانات و بودجه ای 
که در اختیار دارند مشکالت و چالش ها را شناسایی و برای حل آن تدابیری بیندیشند، به 
حمایت از سازمان ها و نهادهای ضعیف تر و تازه تأسیس شده بپردازند و موجبات رشد و 
بالندگی آنها را نیز فراهم کنند. اگرچه برای تحقق توسعه پایدار می توان به مجموعه متمرکزی 
از دولتمردان، نخبگان، و صاحب نظران اندیشید، اما هرگز نباید مردم و نهادهای مردمی را 
جدا از آنها دانست. لذا در بهترین شیوه به نوعی سیاستگذاری نیاز است که در آن عالوه 
بر مشارکت همه نهادها و ارگان های مردمی و غیرمردمی، بتوان نوعی یکپارچگی، اتحاد و 
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تمرکز را نیز برقرار کرد تا عالوه بر آگاهی از مشکالت موجود در هر نهادی، بتوان به سرعت 
و با استفاده از نظرات کارشناسی نخبگان و صاحبنظران مشکل را مرتفع نمود؛ ضمن اینکه 

همراهی عالمانه و آگاهانه شهروندان نیز باعث تسریع فرآیند می شود.
تدوین سیاست متمرکزی که تعامالت و همکاری های شایسته و برنامه ریزی شده ای 
را خصوصاً بین متولیان و سیاستگذاران، مجریان و سیاستمداران و غیره به دنبال داشته باشد 
می تواند در بلندمدت باعث باالرفتن باور عمومی از علم، شناخت و درک باالی جامعه شود 
و در این صورت جامعه اطالعاتی تحقق می یابد و همه افراد خود را در آن سهیم می دانند 
و برای تحقق آن می کوشند. همه نهادها، سازمان ها، وزارتخانه ها و رسانه ها می بایست درک 
درستی از علم و مفهوم علم داشته باشند و نسبت به اهمیت کسب علم آگاه باشند، به نقش 
تأثیرگذار مردم واقف و برای تحقق اهداف ملی برنامه ریزی کنند. در عین حال باید به اهمیت 
ارتباطات علمی، تبادل یافته ها، تجربیات و دانش آگاه باشند و برای این منظور نیز اقداماتی را 
انجام دهند. محاسن و مزایای توسعه علم در یک کشور، منحصر به یک فرد و متولی خاص 
نیست، بلکه همه می توانند از آن سود ببرند. مشارکت ملی در این راستا موجب توسعه کشور 

و رشد و بالندگی ملی و از همه مهم تر زندگی بهتر و شایسته تر برای یک ملت می شود. 
از محاسن مهم تدوین سازوکار ملی ترویج علم، ساختاردهی به برنامه ها و سیاست هاست 
به طوری که میزان مشارکت افزایش یافته و فعالیت در زمینه ترویج علم به عنوان فعالیت هسته 
انجام می گیرد. با استناد به نتایج پژوهش که نشان از پایین بودن میزان مشارکت و رضایتمندی 
از متولیان دارد، مشخص می شود که در حال حاضر فعالیت های ترویج علمی به صورت 
سلیقه ای و بعضاً جزیره ای انجام می گیرد. باید میزان مشارکت فعال و کارآمد سازمان ها در 
فرآیند ترویج علم در حد مطلوبی قرار بگیرد تا بتوان سازوکار ملی ترویج علم را به خوبی 

هدایت کرد.
از سوی دیگر، شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش میزان مشارکت متولیان، تقویت نقاط 
قوت و همچنین شناسایی چالش ها، موانع و نقاط ضعف متولیان خصوصاً در زمینه مشارکت 
و علل نامطلوب بودن میزان رضایتمندی از عملکرد آنها باید در سازوکار ملی ترویج علم 
مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. متولیان ترویج علم باید بدانند اگر نتوانند در زمینه ترویج علم 
برنامه ریزی، سیاستگذاری و تصمیم گیری کنند، همراهی شهروندان را نیز به دنبال نخواهند 
داشت و بدین ترتیب، طرح ملی ترویج علم در کشور با شکست مواجه خواهد شد. از 
سوی دیگر حمایت دولت از متولیان به منظور توسعه و گسترش دامنه مشارکت آنها، منجر 
به هدفمندی و ساختارمند شدن فعالیت ها می شود. درصورت تحقق صحیح برنامه های 
همگانی سازی علوم )که توسط متولیان اجرا می شود(، مردم نیز با علم و اثرات مثبت آن 
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در زندگی آشنا می شوند و بدین ترتیب چرخه درستی از ترویج علم در کشور به حرکت 
درمی آید.

وصالی و همکاران در پژوهشی که به منظور تدوین مبانی نظری فهم عامه از علم در 
ایران، با تمرکز بر جریان های اصلی سیاست های ترویج علم در ایران داشتند، معتقدند که در 
ایران ساختارها و نهادهای الزم برای ترویج علم هنوز کمیاب هستند یا اینکه برای فعالیت 
خود با مشکل مواجهند. البته این مسئله درحالی است که می توان فهرستی از سازمان هایی که 
فعالیت های ترویجی دارند تهیه کرد و درحقیقت نمی توان گفت که ساختارهای الزم به طور 
مطلق غایب هستند. همچنین به نظر می رسد از همه ظرفیت های همین ساختار موجود نیز 
استفاده کامل نمی شود و نمی توان شاهد بازده کامل این مجموعه بود. درواقع می توان گفت 
که فعالیت های ترویج علم در ایران بسیار گسترده و متنوع است و زیرساخت های بسیار 
مناسبی برای هر نوع سیاستگذاری هدفمند وجود دارد؛ یعنی سیاستگذاری ترویج علم و 
همگانی سازی آن نباید براساس »شروع از هیچ« باشد. به رغم وجود این ساختار محدود، 

همچنان یکی از مشکالت ترویج علم در کشور ما نبود ساختارهای الزم است.
از سوی دیگر دامنه مشکالتـی که از نبود رویکـردها و سیاست های ترویجی ناشی 
می شود، گاه آنقدر گسترده است که حتی دامن گیر متولیان و نهادهای خاص ترویج علم نیز 
می شود. به این معنی که سازمان ها یا ساختارهایی که به منظور ترویج علم تأسیس شده اند 
نیز به دلیل اینکه رویکرد مشخص برای ترویج علم وجود ندارد و سیاست های ترویجی نیز 
مدون و آشکار نیستند، کارکرد اصلی خود را از دست داده و کم کم به فعالیت های دیگری 
روی می آورند یا اینکه ماهیت ترویجی خود را از دست می دهند. نگاه گذرا به فعالیت های 
ترویج علم در ایران، پراکندگی و غیرمتمرکز بودن آنها و در بسیاری از موارد خودجوش 
بودنشان را نشان می دهد. این آموزه مهمی است که در هر نوع سیاستگذاری آتی می تواند 
راهنمای انتخاب مدل مناسب برای طراحی سیاست های ترویجی در ایران باشد )وصالی و 

همکاران، 1386 )الف(، ص 94- 95(.
همانطـور که از نتایج حاصل از پژوهـش ها قابل استنباط است، در حـال حاضر باید 
سیاستگذاری علمی و خصوصاً ترویج علم در کشور بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. 
عالوه بر اصالح ساختارها، سیاستگذاری ها و رویکردها، سامان بخشیدن به فعالیت های ترویج 
علمی در کشور، گام مهمی که باید در این زمینه برداشته شود جلب مشارکت فعال و کارآمد 
متولیان و صاحبنظران و حتی مردم است. متولیان می بایست ضمن حفظ ماهیت ترویج علمی 
خود، مشارکت خود را افزایش و برنامه ها و اهداف خود را گسترش دهند. در این صورت 

سازوکار ترویج علم در کشور به خوبی به جریان می افتد.
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